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SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
MPL – 2. semester – Foråret 2021 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 18 respondenter 18. juni 2021 
• Der er blevet rykket to gange 
• I alt har 14 valgt at deltage i undersøgelsen, 4 har ikke besvaret undersøgelsen.  
• De 14 fulde besvarelser giver en svarprocent på 78 % 
• Sidste års svarprocent var også på 78 % 

 
 
 

Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse 
velinformeret om semestrets aktiviteter 

 

Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og 
udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt 

 

Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Eksamensplaner og tilsvarende blev udmeldt til 
de studerende i tilstrækkelig god tid 
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Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Min egen arbejdsindsats på semestret var 
passende 

 

Evaluering af: Semestret generelt 
Hvor enig er du i følgende udsagn   - Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets 
afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)? 
  

 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 
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Evaluering af modulet: Læring i praksis  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vurderer du dit udbytte af 
undervisningens faglige indhold? 

 

Evaluering af modulet: Læring i praksis  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vil du overordnet vurdere dit 
udbytte af modulet?  

 

Evaluering af modulet: Læring i praksis  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vurderer du dit udbytte af 
aktiviteterne i undervisningen (forelæsninger, øvelser, opgaver m.m.)? 

 

Evaluering af modulet: Læring i praksis  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vurderer du dit udbytte af 
projektarbejdet? 
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Evaluering af modulet: Læring i praksis  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vurderer du udbyttet af din egen 
indsats på modulet? 

 

Evaluering af modulet: Læring i praksis - Vejledning 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn - Samarbejdet med vejlederen fungerede 
godt 

 

Evaluering af modulet: Læring i praksis - Vejledning 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn - Der var god støtte at hente i vejledningen i 
forhold til det metodiske  

 

Evaluering af modulet: Læring i praksis - Vejledning 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn - Der var god støtte at hente i vejledningen i 
forhold til det teoretiske  
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Evaluering af modulet: Læring i praksis - Vejledning 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn - Der var god støtte at hente i vejledningen i 
forhold til arbejdsprocessen 

 

Evaluering af modulet: Læring i praksis  
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn 
 
Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets faglige indhold? 
  

 

Evaluering af modulet: Evaluering af læreprocesser    
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn - Hvordan vil du overordnet vurdere dit 
udbytte af modulet?  

 

Evaluering af modulet: Evaluering af læreprocesser    
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn - Hvordan vurderer du dit udbytte af 
undervisningens faglige indhold? 
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Evaluering af modulet: Evaluering af læreprocesser    
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn - Hvordan vurderer du dit udbytte af 
undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse? 

 

Evaluering af modulet: Evaluering af læreprocesser    
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn - Hvordan vurderer du udbyttet af 
samarbejdet med din vejleder? 

 

Evaluering af modulet: Evaluering af læreprocesser    
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn - Hvordan vurderer du udbyttet af din 
egen indsats på modulet? 

 

Kommentarfelt 
Har du noget at tilføje vedr. undervisning, eksamen, seminar, projektskrivning,  

Sæt kryds 
Hvilke typer af digital undervisning på semestret deltog du i? 
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Hvordan vurderer du dit udbytte af de digitale undervisningsaktiviteter?  

 

Kommentarfelt 
Hvilke elementer i den digitaliserede undervisning fungerede godt og hvorfor? 

• Det digitaliserede fungerede fornuftigt, men det kræver noget tilvænning. Det er fantastisk at have et digitalt 
oplæg, som man kan se, når det passer ind i kalenderen. 

• vurderes med afsæt i at det ER digitalt. Udbyttet er klart højere ved fysisk undervisning 
• Gruppediskusioner og sparring 
• De fleste gjorde sig umage for at lave inspirerende virtuel undervisning, og det kunne man mærke. Det blev 

meget langt med to hele dage foran skærmen, men der blev sadlet om, så der var flere pauser og mulighed 
for at lave noget sammen med andre. Men det gav ikke samme udbytte som fysisk undervisning ville have 
gjort. 

• Efter omstændighederne er det gået godt. Ingen kritik af underviserne og deres tilrettelæggelse. Men 
efteråret skulle meget gerne være med fysisk fremmøde. 

Evaluering af modulet: Introduktion til digitale metoder 
 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn 
 
Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets faglige indhold 
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